SVETE MAŠE OD 18. 2. do 10. 3. 2019
——————————————————————

Ponedeljek 18. 2. – sv. Simeon
18.00 Bič: + Frančiška Kanc

8. nedelja med letom, 3. 3., sv. Kunigunda
7.00 V. Gaber: + Frančiška Kanc, Frančiška
Slapničar
živi in + farani obeh župnij – drugod
8.45 Sela: + Marija Kastelic, obl.
10.00 V. Gaber: + Gašper Kozlevčar, 30. dan

——————————————————————

Torek 19. 2. – sv. Konrad
17.00 Sela: + Stanislav Anžlovar
18.00 Bič: + Marija Zorec, obl. (Žefranova)
——————————————————————

Sreda 20. 2. – sv. Silvan
18.00 V. Gaber: + Sonja Ceglar (Mekinje)
——————————————————————

Torek 5. 3. – sv. Hadrijan
17.00 Sela: na čast M. B. za zdravje

——————————————————————

++ Sreda 6. 3. – sv. Fridolin
začetek postnega časa
18.00 Sela: + Alojz Lobe
19.00 V. Gaber: + Frančiška Grabnar
PEPELNICA,

Sobota 23. 2. – sv. Polikarp
18.00 V. Gaber: + oče in sin Borak

——————————————————————

7. nedelja med letom, 24. 2., sv. Matija
7.00 V. Gaber: + st. Gliha (Cesta)
8.45 Sela: + Frančiška Kocijančič, obl. (Arč.)
10.00 V. Gaber: živi in + farani obeh župni

——————————————————————

Četrtek 7. 3. – sv. Felicita in Perpetua
——————————————————————

++ Petek 8. 3. – sv. Janez od Boga
17.00 Sela: + Terezija Hren

——————————————————————

Ponedeljek 25. 2. – sv. Terazij

——————————————————————

——————————————————————

Sobota 9. 3. – sv. Frančiška Rimska
18.00 Bič: vsi + Hočevarjevi;
+ Frančiška Gliha, obl.

Torek 26. 2. – sv. Aleksander
18.00 V. Gaber: + Jože, st. Zidar

——————————————————————

Sreda 27. 2. – sv. Gabrijel

——————————————————————

——————————————————————

Četrtek 28. 2. – sv. Roman

1. postna nedelja, 10. 3.,
sv. 40 mučencev
7.00 V. Gaber: živi in + farani obeh župnij
8.45 Sela: + Alojz, Marija Strajnar, sin Alojz
10.00 V. Gaber: + st. Korelc (Martinja vas)

17.00 Sela: + Jože, sin Jože in Justina Strmec
——————————————————————

Petek 1. 3. – sv. Albin

——————————————————————

Sobota 2. 3. – sv. Neža Praška
19.00 V. Gaber + Sonja Ceglar

9. 3. V. Gaber: Bratnice
Sela: Sela 24 1/2

7. NEDELJA MED LETOM C – 1. POSTNA NEDELJA

——————————————————————

——————————————————————

2. 3. V. Gaber: V. Dole pri Tem.
Sela: Sela št. 11-20 2/2

OZNANILA ŽUPNIJ VELIKI GABER IN SELA PRI ŠUMBERKU

——————————————————————

Petek 22. 2. – sedež ap. Petra
18.00 V. Gaber: + Jože Strmole, obl. (G. Prap.)

23. 2. V.Gaber: Breg pri Tem.
Sela: Sela št. 11-20 1/2

~4~

——————————————————————

Ponedeljek 4. 3. – sv. Kazimir
7.00 Sela: po namenu

Četrtek 21. 2. – sv. Peter Damiani
17.00 Sela: za zdravje
18.00 Bič: + Elca Jerše

ČIŠČENJE CERKVE

LETO XXI, 17. 2. 2019

BRANJE BERIL IN PROŠENJ
24. 2.
Veliki Gaber:
7.00 Tomaž Lavrih
10.00 Borut Sever
P: Žiga Gros
Sela 8.45
Klemen Dremelj

3.3.
Veliki Gaber:
Franc Anžlovar
Tadeja Curk

10. 3.
Veliki Gaber:
Štefka Gliha
Zdenka Koporc

Tjaša Zupnačič

Janja Brilj

Uradne ure so ob ponedeljkih 9.00-10.00 ter torkih in petkih 16.00-17.30 ali pokličite in se
dogovorite: tel. 041/661-821, 07/346 91 50.
e-pošta: zupnija.veliki.gaber@rkc.si. Ob nedeljah in praznikih ni uradnih ur.
Telefon župnišča na Selih: 0599 620 89, dhp. Florijan Božnar 031/327-342.

Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu
pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: Tebi
bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti
meni je izročena in lahko jo dam, komur
hočem. Če torej predme padeš in me moliš, bo
vsa tvoja.« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je:
Gospoda, svojega Boga, môli in njemu
samemu služi!« (Lk 4,5-8).

u
Apostolska spodbuda papeža Frančiška

EVANGELII GAUDIUM – VESELJE EVANGELIJA
škofom, duhovnikom in diakonom, Bogu posvečenim osebam in vsem krščanskim vernikom o
oznanjevanju evangelija v sedanjem svetu

TRETJE POGLAVJE – OZNANJEVANJE EVANGELIJA
I. Celotno Božje ljudstvo oznanja evangelij
Vsi smo misijonarski učenci
119. V vseh krščenih, od prvega do zadnjega, deluje posvečujoča moč Svetega Duha,
ki nas priganja k evangelizaciji. Božje ljudstvo je sveto zaradi tega maziljenja, to
maziljenje naredi, da je nezmotljivo v verovanju (»in credendo«). To pomeni, da se
Božje ljudstvo ne moti, ko veruje, tudi če ne najde besed, da bi izrazilo svojo vero. Duh
ga vodi v resnici in k zveličanju (prim. Lumen gentium, C 12). Bog obdaruje celoto
verujočih z verskim čutom (sensus fidei), ki jim pomaga razločevati, kaj zares prihaja
od Boga. To je del njegove skrivnostne ljubezni do človeštva. Navzočnost Duha
zagotavlja kristjanom neko sonaravnost z božjimi resnicami in modrost, ki jim
omogoča, da te resnice intuitivno dojamejo, čeprav nimajo na voljo ustreznih sredstev,
da bi jih natančno izrazili.
papež Frančišek

Dogodki in oznanila
Bolnike bom v gabrovski fari obiskal za marec že zadnji petek v februarju, 22. 2.
Na Selih pa bodo obiski kot običajno.

u

Pepelnica in post ~ Na pepelnično sredo katoličani začnemo postni čas, ki traja
štirideset dni. (Iz štetja so izvzete nedelje v postnem času, saj za kristjane vsaka
nedelja pomeni »malo veliko noč«.) Postni čas se bo zaključil s praznovanjem velikonočnega tridnevja, ko nam obredi pomagajo, da obnovimo svoje odrešenje,
vstopimo v spominjanje Jezusove oporoke, njegovega trpljenja, smrti in vstajenja.
Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja.
Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel. Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se po smrti spremenimo v
prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve.
Kakor ogenj očisti rudo, ko odžge žlindro in jo loči od plemenite kovine (npr.
zlata), tako naj bi se človek s pokoro ločil od ničvrednih reči in greha ter se prerodil
v novega človeka. Da je post čas priprave na praznik, kaže tudi vijolična barva bogoslužnih oblačil.
Postni čas je spokorni čas. Starodavno izročilo nam pomaga, kako naj si
prizadevamo za spreobrnjenje, ko našteje tri področja: molitev, post in miloščina:
• molitev: npr. udeležba pri sv. maši, osebna ali družinska molitev, obisk cerkve ali
kapele, branje Svetega pisma, molitev križevega pota ipd.;
• post: poleg zdržka mesa so še druge možnosti: vzdržek od sladkarij in poobedkov; zdržek od alkohola, kave, ali kajenja; zdržek od televizije, računalnika in
namesto tega več časa posvetiti stikom z bližnjimi; omejitev v hrani in pijači, z
namenom, da prihranjeno namenimo revnim, ipd.;
• miloščina: pomoč drugim z darovi in dejanji; npr. posebna skrb za koga v bližini,
ki je ostarel, bolan, osamljen, reven ipd.
Strogi post je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi
pa vsak petek v postnem času.
Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v
spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji
povezanosti z Bogom prek molitve. Post naj nam pomaga, da ne bomo ločevali le
med dobrim in zlim, ampak da bomo znali razlikovati tudi, kaj je boljše (in je vredno za to opustiti kaj drugega, kar je sicer tudi dobro). Apostol Pavel je tako molil za
kristjane v Filipih: »Naj vaša ljubezen čedalje bolj napreduje v spoznavanju in v
vsakršnem zaznavanju, da boste znali razlikovati, kaj je boljše, in boste tako
čisti in neomadeževani za Kristusov dan« (Flp 1,9-10).

u
Križev pot ~ V postnem času bo križev pot vsak petek na začetku maše, ob nedeljah pa ob 14h (10. 3. začnemo v Velikem Gabru). Veroukarji (še posebej pripravniki
na birmo in prvo obhajilo) se križevega pota udeležijo vsaj štirikrat.

Vstopi s Sveto pismo ~ Ker se je zaradi moje bolezni začetek skupnega branja
Svetega pisma spet odložil, bomo začeli po počitnicah in sicer v četrtek 14. 3. ob
19.30. Dobimo se v župnišču v Gabru. Letos bomo prebrali Lukov evangelij po
poglavjih, za boljše razumevanje si bomo ogledali tudi kratke filme o njem. Dobrodošli – prijava ni potrebna. Če imate svoje Sveto pismo, ga prinesite s seboj.

u

Verouk se bo začel spet 11. 3., ko se vrnem z dopusta. Zaradi bolezni je žal naneslo tako, da otroci že pred počitnicami niso imeli verouka. Vedno pa je v nedeljo
maša, tudi med počitnicami in kadar verouk odpade. Tako da ne pozabite na
nedeljsko mašo! Tudi če greste smučat, vedno lahko najdete v bližini cerkev, kjer
je nedeljska maša. Pa tudi zaminivo je doživeti, kako obhajajo nedeljo drugod.
V pismu za postni čas, ki ga bomo poslušali dve nedelji pred postom, nam
bodo škofje spregovorili tudi o spremembah glede verouka, na katere se moramo
pripraviti. V naši župniji bo nekaj sprememb že jeseni. Ena sprememba bo drugačen urnik zaradi ločenosti šolskih in izvenšolskih dejavnosti. To bo potegnilo za
seboj vprašanje prevoza otrok. Ob tem se sicer lahko jezimo, sam pa v tem vidim
bolj priložnost, da se župnija poveže v skrbi za otroke – nekaj, kar je bilo zdaj
samoumevno in zato dostikrat omalovaževano. Druga sprememba bo večje sodelovanje staršev (najprej pri pripravi na birmo in obhajilo). O obojem se bomo
pogovorili na roditeljskem sestanku, ki bo v postnem času.

u

Veliki Gaber, sv. Urh ~ V preteklem tednu je bila dokončana obnova mehanike
pogona zvonov. Sedaj so obnovljeni pogoni vseh treh zvonov. Stroški drugega dela
obnove so znašali 350 €. Hvala za delo, ki ni bilo vračunano in je dar za župnijo.
V času župnikove odsotnosti se v nujnih primerih obrnite na duhovnega pomočnika g. Florijana Božnarja (kontakt je na dnu strani, kjer so zapisane maše).

u

Skavti iz Šentjerneja bodo zimovali v župnišču zadnji konec tedna v februarju.
Pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta in mučencev Mirnske doline, od Mirne do
Šentruperta, se bo začel v nedeljo, 24. 2. 2019, po sveti maši ob 10.30, pod župnijsko
cerkvijo Sv. Janeza Krstnika na Mirni. Lepo vabljeni! Pot je lahka, pretežno asfaltna in
dolga približno 13 km. Pohod se začne in konča na Mirni in bo skupaj trajal predvidoma
do štiri ure. Za dodatne informacije pokličite 031 278 486.

u
Zahvala ~ 2 maši za + Gašperja Kozlevčarja so darovali profesorji in sošolci z Vegove.

u

V Velikem Gabru sprejemam mašne darove za marec in april. Mašne darove za Sela oddajte g. Florijanu Božnarju na Selih.
Priložnost za sveto spoved: Na Selih in v Velikem Gabru pol ure pred vsako oznanjeno
mašo. Za spoved se lahko tudi dogovorite. Pred večjimi prazniki je oznanjeno, kdaj je
priložnost za sveto spoved.
S.O.S molitev 031/533-133 vsak dan 20h-22h. Bolniška župnija Ljubljana: 041/613-378
(pokličite tudi za informacije glede duhovne oskrbe po drugih bolnišnicah; http://bolniskazupnija.rkc.si/); Bolnica Novo mesto – p. Marko Novak: 041/742-721.
Oznanila so interno glasilo župnij Veliki Gaber in Sela pri Šumberku. Odgovarja Janez Jeromen, župnik.

